
MUREXIN

TRASS hitrosušeča
izravnalna malta

AM 50

• z dodanim trass cementom
   •

      •
      •

MUREXIN. To drži.

zelo hitro strjevanje (1-6 ur)
do 50 mm v enem sloju
za zunanjo in notranjo uporabo

2 blagovni znamki na enem mestu.



 Produkteigenschaften

 Obdelava

 Lastnosti izdelka  Uporaba

 Tehnični podatki
PORABA: ca. 1,6 kg/m² na mm debeline sloja

RAZMERJE MEŠANJA Z VODO: ca. 0,16 l/kg (= 4 l/25 kg)

ČAS ZA OBDELAVO: ca. 30 min.

NADALJEVANJE DEL: po ca. 1 – 6 urah (glede na debelino sloja), 

največja debelina sloja 50 mm

TLAČNA TRDNOST: 1 dan: 4,1 N/mm2, 7 dni: 9,7 N/mm2, 

28 dni: 13,5 N/mm2

PAKIRANJE: 25 kg papirnata vreča

 Nasvet
Najprej preverite podlago! Pogoste podlage:

• omet

• mavčne plošče

• beton

• stare talne obloge

• tlaki

• plinobeton

Najnovejša pisna navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletnem mestu www.murexin.com

• z dodanim trass cementom
• zelo hitro strjevanje (1-6 ur)  
• do 50 mm v enem sloju
• za notranjo in zunanjo uporabo

AM 50     
TRASS hitrosušeča 
izravnalna malta 

Izravnalna malta z vsebnostjo trass cementa, visoke kakovosti, odpor-

na na vodo in zmrzal, ki se zelo hitro strjuje in je hidravlično vezna. 

Zaradi posebnih dodatkov se malta breznapetostno strdi do 50 mm in 

se preprosto obdeluje.

V notranjih prostorih in na prostem za izravnavo neravnih stenskih in 

talnih površin pred polaganjem ploščic v bivalnih prostorih, prhah, na 

balkonih, terasah, v garažah, plavalnih bazenih, v mokrih obrtnih 

prostorih in na fasadah.

PRIPOROČENO ORODJE: Počasi delujoči, električni mešalnik, primerna 

mešalna posoda, zidarska žlica, gladilka, lopatka, letev

MEŠANJE: V čisti mešalni posodi z počasi delujočim mešalnikom zmešajte 

homogeno in brez grud (čas mešanja pribl. 4 minute).

RAZMERJE MEŠANJA:  pribl. 4 litre vode (ustreza pribl. 0,16 l/kg) na 25 kg 

izravnalne malte MUREXIN Trass schnell AM 50

PODLAGA: Podlaga mora biti suha, brez zmrzali, trdna,   nosilna, stabilne oblike 

in brez prahu, umazanije, olja, masti, ločevalnih sredstev in ohlapnih delov ter 

ustrezati trenutno veljavnim standardom. Na vseh običajnih gradbenih, mineral-

nih podlagah npr. beton, apneno cementna malta, cementni tlaki in plinobeton. 

Ni primerna za les, umetno maso, kovino, vodoodbojne podlage in mavčni 

gradbeni material.

Samo popolno pripravljena podlaga zagotavlja optimalne rezultate. 
Načeloma mora biti podlaga ravna, suha, brez olja in prahu in biti dovolj 
nosilna. Za predobdelavo podlage priporočamo posebej usklajene 
izdelke Murexin. Tudi v najneugodnejših okoliščinah zagotavljajo 
optimalni rezultat!

NADALJNJA OBDELAVA: z ustreznimi ukrepi preprečite prehitro sušenje sveže 

malte. Orodje po uporabi očistite z vodo.

VEZNI SLOJ:  
Vpojne podlage: MUREXIN Tiefengrund LF 1
Nevpojne podlage: MUREXIN Supergrund D4 Rapid

PRIPRAVA: pred nanosom malte nanesite stični sloj na grundirano površino. Pri 

uporabi na večji površini izdelajte ustrezne dilatacijske fuge.

50 mm


